
         Tervezte Matthias Cramer 2 - 5 játékos részére, 12 éves kortól

A játékosok egyszerű Lordból a király legerősebb
szövetségesévé szeretnének válni. Ennek eléréséhez 
fejlesztik a lovagságukat, ügyesen telepítik az egyes 
lovagjaikat Anglia megyéibe és a saját várukba, 
valamint Franciaország ellen harcolnak.

A parlamentben megpróbálnak olyan törvénye-
ket elfogadtatni, amiből leginkább ők profitálnak. Az a 
játékos lesz a győztes, akinek a játék végén a legtöbb 
hatalompontja van.

1413 - az új angol király, a Lancaster házi V. Henrik, 
ambiciózus terveket szöveget: Anglia egyesítését és a fran-
cia korona megszerzését!
Minden játékos egy-egy feltörekvő nemesi család vezetője.  
Ki lesz az igazi támogatója az ifjú királynak, és  így ki 
lesz a legnagyobb hatalmú Lord?

A játék célja



A játék menete
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Véletlenszerűen határozzátok meg a kezdőjátékost, és 
ő kapja meg a kezdőjátékos-jelzőt. A játékosok az óra-
mutató járásának megfelelő irányban követik egymást.

A játék öt fordulós, és minden forduló 3 fázisból áll:

 1: Lovagok lehelyezése

 2: Országgyűlés

 3: Jutalom

1. fázis: Lovagok lehelyezése

Az aktív játékos elveszi az egyik lovagját az udvarából, 
és leteszi az egyik lovagmezőre. Ezután a következő
játékos cselekszik ugyanígy, amíg a játékosok az összes 
lovagjukat leteszik. Ha egy játékos udvarában már nincs 
lovag, akkor passzol. Ha csak egy játékosnak maradnak
az udvarában  lovagok, akkor őket egymás után pakolja
le a lovagmezőkre.

A játékosok három helyszínre tehetik a lovagokat:

• Megye

• Vár

• Összetűzés

Megye

A megyékben egy lovag letehető üres és foglalt mezőre 
is. Mindkét esetben, a lovagnak magában kell elérnie 
vagy túlhaladnia a megkövetelt minimális erőt.

Továbbá, a játékos letehet  a lovagjával együtt még annyi 
fegyvernököt, amennyit akar.

Minden fegyvernök 1 erőpontot ad, amik nem számíta-
nak a megkövetelt minimális erőnél.

Abban az esetben, ha a mezőt egy másik játékos lovagja 
foglalja el, akkor a lovagot ki lehet űzni, ha az aktív játékos 
lovagjának ereje vagy a lovagjának és fegyvernökeinek 
együttes ereje meghaladja a korábbi birtokos erejét. A 
játékos soha nem űzheti el saját lovagját. 

Az elkergetett lovag visszakerül a tulajdonosának udva-
rába és újra a táblára tehető későbbi körben; minden 
kísérő fegyvernök a központi talonba kerül vissza.

Megjegyzés: a 2 személyes játék speciális szabályai a 7. oldalon találhatóak.

Megjegyzés: A lovagot és fegyvernökeit egyidőben kell letenni, 
későbbi erősítésre nincs lehetőség.

Megjegyzés: A lovagok többféle jutalmat szereznek a játéko-
saiknak, vagy azonnal vagy később, a 3. fázisban.

Lovagmezők a várban

Nemes-
lapka

Jutalom

Minimális erő

Példa: Üres lovagmező
Kék letesz egy 2-es erejű 
lovagot Staffordra.

Példa: Foglalt lovagmező
A kék lovagot (2) elkergeti a 
sárga 1-es erejű lovagja, akit 
két fegyvernöke is támogat 
(3:2). Kék visszaveszi a 
lovagját az udvarába.

Lovagmező a megyében Lovagmezők az összetűzésnél
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Vár

A játékos a lovagját saját várának egy üres lovagmezőjére 
is teheti. Minden mezőn csak egy lovag tartózkodhat.

Összetűzés

A játékos annyi összetűzésben vesz részt, amennyiben 
szeretne. Kiválaszt egy összetűzést, és leteszi lovagját a 
legfelső üres lovagmezőre. Minden játékos az összetű-
zés három mezőjéből csak egyet foglalhat el. 

A játékos, aki részt vesz egy bizonyos összetűzésben, 
megerősítheti ott az erejét a lovagjai egymásra 
halmozásával.

Azonnali jutalom:

Az első 6 lovag “királyi kegyet” szerez a játékosainak. 
A játékos kiválaszt egy kegylapkát a láthatók közül, és 
megkapja az ábrázolt jutalmat. Ezután megfordítja a 
lapkát; ezt már ebben a fordulóban nem lehet újra 
választani.

Nézzétek meg a jutalmak leírását a plusz lapon.

2. fázis: Országgyűlés

Miután az utolsó lovag is lekerült, az Angol Parlament 
ülésezik. A játékosoknak egymás után kell szavazniuk a 
3 új törvényről. A szavazást az alsó sor bal oldalán álló
1-es törvény mezővel kezdik.

A szavazási procedúra

Minden játékos egyszerre és titokban szavaz. Eldöntik, 
hogy a törvényért vagy ellene akarnak szavazni, és a 
megfelelő szavazólapkát képpel lefele maguk elé teszik.
Ezt követően minden játékos titokban megerősítheti a 
döntését annyi szavazat jelző felhasználásával, amennyi-
vel szeretné.
Miután mindenki a kezébe vette a szavazat erősítő 
jelzőket, egyszerre leteszik a kezükből az asztalra, és fel-
fedik a szavazólapkákat.

A szavazás eredménye

A játékosok összeszámoljak a mellette és ellene szóló 
szavazatokat. Minden szavazólapka és minden szavazatjelző
1 szavazatnak számít.

A többség győz. Döntetlen esetén a törvény elfogadásra 
kerül.

Tegyétek vissza a felhasznált szavazatjelzőket a központi 
talonba.

Megjegyzés: Csak az összetűzéseknél lehet egymásra tenni a
lovagokat. Követőket nem lehet használni a csatákban.

Szavazólapka: igen, elfo-
gadom az új törvényt.

Szavazólapka: Nem, el-
utasítom az új törvényt. 

Aktuális törvények

Húzópakli

A szavazásra váró tör-
vények

1.     2.      3. 
szavazás

Példa: 
Zöld leteszi az 1-es erejű lovagját. 
A kék lovag alatti első üres mezőre 
kell tennie. Majd választ egy kegy-
lapkát, és azonnal megkapja  a 
jutalmat érte, ebben az esetben egy 
nemeslapkát. 

Ha a zöld a lovagját később erősíteni 
akarja, akkor rátesz egy új lovagot 
a már ott lévő tetejére. Sem kék, 
sem zöld lovagot nem lehet letenni 
alacsonyabb mezőre.

Bővítőlapka

Jutalom

Lovag-
mező

Minden összetűzés kártyánál 3 lovagnak van mező.
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Az új törvény elfogadásra került

Vegyétek le a legrégebbi törvényt (felső sor, bal szélső) a 
Parlament részről. Ezután, a másik két törvényt egy hellyel 
léptessétek jobbról balra és az új törvényt tegyétek az így 
felszabaduló jobb oldali üres mezőre.

Az új törvényt elutasították

Távolítsátok el az elutasított törvényt a játékból, és a 
korábbi törvényeket hagyjátok változatlanul.

A 2. és 3. törvény esetén ugyanezt az eljárást kövessétek.

A három szavazás végrehajtása után, a még a játékosoknál 
maradt szavazatjelzőket tegyétek vissza a központi talonba.

A 3 alkalmazható törvény végrehajtása

A három szavazás után, mindig lesz három alkalmazható 
törvény. Ezeket balról jobbra kell alkalmazni, hogy a já-
tékosok megszerezzék a jutalmuk.

A 8. oldalon találjátok a 
törvények leírását.

A jutalom fel-
tétele

A jutalom

A szavazás eredménye 3:3. Ez elegendő, hogy az új törvényt 
elfogadják. A legrégebbi törvény, bal felső, kikerül a játékból. 
Az új törvény a jobb szélső mezőre kerül.

A szavazás eredménye  2:3. Az új 
törvényt elutasították, és az kikerül 
a játékból.

3. fázis: Jutalom
Megyék, várak, összetűzések kerülnek ebben a sor-
rendben kiértékelésre.
Megyék

Mind a 9 megye ad jutalmat A-tól I-ig, ebben a sorrend-
ben. Az érintett játékosnak mindig a következő 3 lehető-
ségből kell választania:

• Elvesz egy nemeslapkát az adott megyéről. (De minden 
nemest csak egyszer hívhat az asztalához.)

• A megye másik jutalmát veszi el. 

• Fizet 3 aranyat (a központi talonba), és leveszi mind-
kettőt – először a nemeslapkát, aztán a másik ábrázolt 
jutalmat.

Miután a játékos begyűjtötte a jutalmat, a lovagját vissza-
veszi az udvarába. Ha a lovagokat fegyvernökök is tá-
mogatták, akkor azokat tegyétek a központi talonba.

Surrey (I) különlegessége: A kezdőjátékos meghatározása

Surreyben, a játékos a jutalmak begyűjtése mellett, még 
meghatározza a kezdőjátékost is. Bárkit kijelölhet, akár 
magát is. A kezdőjátékos megkapja a kezdőjátékos-jelzőt 
(vagy marad nála) és az új (vagy a korábbi) játékos sor-
rend azonnal létrejön. Ha nincs lovag Surreyben, akkor 
az aktuális kezdőjátékosnál marad a kezdőjátékos-jelző.

A jutalmak leírását a külön lapon találjátok.

8

8

Példa: Sárga Staffordot értékeli és fizet 3 aranyat, hogy megkap-
ja mindkét jutalmat.
1. Leteszi a nemeslapkát az asztalhoz, az asztaltársaság első üres 
helyére.
2. Erősíti az egyik olyan lovagját, ami nem a tartalékában van, 
egy szinttel megnőveli az erejét.

Példa: Piros értékeli ki Surreyt, és új kezdőjátékost  jelöl ki. A 
jutalmának pedig a 2 fegyvernököt és 2  aranyat választja.

Fegyvernökök visszakerülnek a 
központi talonba

A lovag az udvarába kerül vissza. 
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Várak

Először a kezdőjátékos értékeli a teljes várát, őt a többi 
játékos az óramutató járása szerint követi.

Minden játékos az ábrázolt jövedelmet kapja a

• a várába tett lovagjaiért

• a meglévő bővítésekért

• az asztaltársaságért

A játékos eldöntheti, hogy a lovagjait és a bővítéseket 
milyen sorrendben szeretné kiértékelni.

Miután értékelt egy lovagot, a játékos a lovagot visszateszi 
az udvarába, az értékelt bővítőlapkák a váron maradnak.

Ezután értékeli a játékos az asztaltársaságot. Minden ott 
található nemesért -beleértve saját magát is- kap egy 
szavazatjelzőt. A szavazatjelzőket a játékos vártáblájára kell
tenni, hogy minden játékos jól láthassa. A játékosok az
utolsó, ötödik játék fordulóban nem kapnak szavazatjel-
zőket.

Összetűzések

Végül a franciországi összetűzéseket kell eldönteni egy-
más után,  itt a játékosok hatalompontokat szereznek.

Egy összetűzés eldöntése 2 lépésből áll:

1. Az összetűzés győztese: Anglia vagy Franciaország

Adjátok össze a csatában résztvevő összes lovag erejét. 
Ha az összerő egyenlő vagy nagyobb, mint Franciaor-
szág ereje, akkor Anglia nyer. Ha az összerő kevesebb, 
mint Franciaország ereje, akkor a franciák nyernek.

2. Az egyes játékosok hozzájárulása: Állapítsátok meg az
egyes játékosok helyezését az összetűzésben résztvevő já-
tékosok ereje alapján. Döntetlen esetén az a játékos a 
magasabb helyezésű, aki később lépett be a csatába, azaz
akinek a lovagja a 3 lovagmező alacsonyabb helyén áll.

A hatalompontok kiosztása:

• Anglia nyeri az összetűzést: A kártyán látható három 
hatalompontot nyerik a játékosok. A legmagasabb he-
lyezésű kapja a legnagyobb pontot, a második legmaga-
sabb helyezésű kapja a következőt, és a legalacsonyabb 
helyezésű kapja a legkisebb pontot. Vegyétek el az
összetűzéskártyát, és a játékosok tegyék vissza az udva-
rukba a lovagjukat. 

Megjegyzés: Ha van összetűzéskártya az alsó sorban, akkor 
először ezeket kell értékelni, és őket követik a felső sorban levő
kártyák. 

Megjegyzés: Ha nincs 2. vagy 3. helyezett, akkor senki nem 
kapja meg a hozzátartozó pontokat.

Kék: 2-es erejű lovag
Zöld: 1-es erejű lovag
Piros: 2-es erejű lovag

Összetűzéskártya

Az 1., 2 . & 3. 
helyezett hatalom-
pontjai

Franciaország ereje

ElőlapHátlap

Példa: 
Kék játékos egy lovagot és egy bővítőlapkát értékel a várában: 
Két fegyvernököt toboroz a lovagjainak.
Toboroz egy 1-es erejű lovagot a bővítőlapka miatt, de vissza kell 
tennie a központi talonba 3 fegyvernököt.

Példa: Kék játékos az asztaltársaságot értékeli, ami 5 szavazatjelzőt
hoz neki: 4-t a nemeslapkák miatt, 1-t a vár ura miatt (önmaga). 

1. példa: 
Az összetűzés győztese Anglia (5:5). A résztvevő
játékosok sorrendje a következő: 
1. helyezett: Piros, összerő 2 
2. helyezett: Kék, összerő 2 
3. helyezett: Zöld, összerő 1

Piros 4 hatalompontot szerzett, Kék 2-t, és Zöld 1 hatalom-
pontot. 

} Piros az első, mert később 
lépett be a csatába

Megjegyzés:  A nemeslapkák plusz hatalompontokat adnak a 
játék végén.

Bővítő-
lapka

Lovag

Jövedelem

Jövedelem
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• Franciaország nyeri az összetűzést: Még ha Franciaország 
nyeri is a csatát, a játékosok akkor is kapnak 
hatalompontokat. A legnagyobb pontot nem kapja meg 
senki; a második értéket kapja az első helyezett, és a 
legalacsonyabb értéket a 2. helyezett. Minden lovag 
marad a mezőjén.  
Ez az összetűzés megmarad, és lesz egy második csata
a következő fordulóban. Toljátok le az összetűzéskár-
tyát és a hozzátartozó lovagokat az alsó sorba, anélkül, 
hogy a lovagok sorrendje megvátozna.

• Anglia nyeri a második csatát:  
Ugyanazokat szabályokat alkalmazzátok, mint az első 
harcnál.

• Franciaország nyeri a második csatát: 
Ismét úgy osszátok a hatalompontokat mint az első 
csatánál, de az érintett lovagok fogságba esnek. A 
játékosok fizethetnek a lovagjaikért váltságdíjat, 1 
aranyat erő szintenként; ez játékossorrendben történik. 
Ha a játékos fizet a lovagjáért, akkor az visszakerül az 
udvarába, egyébként a játéktábla megfelelő tartalékjába 
kerülnek. (Ahova a játék elején.) Az összetűzéskártya
kikerül a játékból.

Megjegyzés: Ha nem került lovag egy adott összetűzéshez, akkor 
Anglia veszít, és a kártya az alsó sorba kerül le.

Megjegyzés: a talonterületen álló lovagok nem tartoznak a lovag-
sághoz.

Országgyűlés:

Húzzatok egymás után 3 új törvényt a húzópakli tetejéről, és 
tegyétek a 3 db új törvény mezőre, balról jobbra haladva.

A végső értékelés az ötödik forduló után lesz. Hata-
lompontok járnak a következőkért:

• 8 hatalompont jár annak a játékosnak, akinek a 
legnagyobb erejű összesítve a lovagsága. A második 
helyezett 4 pontot szerez. Döntetlen esetén az kapja a 
hatalom pontokat, akinek több fegyvernöke van.

• 8 hatalompont jár annak a játékosnak, akinek a 
várában a legtöbb bővítőlapka van. A második helye-
zett 4 pontot szerez. Döntetlen esetén az kapja a 
hatalompontokat, akinek több aranya van.

• Hatalompont jár az összes játékosnak, akinek 1-
nél több nemeslapka van az asztaltársaságában.

A játéknak vége. Az a játékos nyeri a játékot, akinek a 
legtöbb hatalompontja van.
Döntetlen esetén a holtversenyben állók megosztoznak a 
győzelmen.

A következő forduló előkészítése:

Az összes összetűzés értékelése után készítsétek elő a következő fordulót.

Összetűzés:

Fordítsatok fel két új összetűzéskártyát és tegyétek őket 
a felső sorba. Minden képpel lefelé fordított “királyi 
kegy” lapkát fordítsatok vissza, képpel felfelé.

Nemes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hatalompont 0 1 3 6 10 15 21 28 36

2. Példa: 
Ezen összetűzés győztese Franciaország(3:5). Egyik játékos sem
szerzi meg a 4 hatalompontot. A résztvevő játékosok sorrendje a 
következő:

    1. helyezett: Kék, összerő 2 = 2 hatalompont
    2. helyezett: Zöld, összerő 1 = 1 hatalompont
Minden lovag megtartja helyét ebben az összetűzésben és 
egy második csatára fog majd sor kerülni.

Kék: 2-es erejű lovag
Zöld: 1-es erejű lovag

Megjegyzés: Ha az első helyen van holtverseny a fegyvernökök 
összehasonlítása után, akkor osszátok el a 12 hatalompontot (8 
+ 4) a holtversenyben álló játékosok számával, és ennek megfele-
lő pontot kapnak.
Ha 1 játékos áll az első helyen, és a második helyen van holtver-
seny, akkor a 4 pontot osszátok el a benne résztvevők számával és 
ennek megfelelő pontot kapnak. Az oszthatatlan pontok elvesznek.
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Mindkét játékosnak van egy szövetségese. A 
szövetségesnek van egy kis vára, amit nem lehet 
bővíteni. Minden játékos a szövetségese helyett is 
hozza a döntéseket, és teszi le a lovagjait.

Nem kapnak hatalompontokat, szavazatjelzőket, aranyat, 
vagy fegyvernököt. Speciális szabályok vonatkoznak a 
többi jutalomra, amiket alább részletezünk. A játékosok 
nem használhatják az aranyuk, és fegyvernökeiket a 
szövetséges lovagokhoz. 

Előkészület

Hagyjátok a paravánt a dobozban, nem kell használni. 
A játékos aranya és fegyvernökei láthatóak az ellenfele 
számára. Tegyetek 2 nemeslapkát minden megyére.

Minden játékos választ egy színt a szövetségese számára, 
és még kap:

• 2 szövetségestáblát (1 vár/ 1 udvar)

• 7 lovagot a szövetségesnek. Egy 2-es erejűt tegyen az 
udvarába, a megmaradt 6 a talonjába megy.

A játék menete

1. fázis: Lovagok lehelyezése

Az aktív játékos vagy  egy saját lovagot tesz le vagy a 
szövetséges egy lovagját.

A játékos a szövetségese lovagjait az összes megyébe,  az 
összes konfliktusba, és a szövetségese  várába küldheti.

Megye: A szövetséges lovagjait nem támogatják 
fegyvernökök. A játékos sem saját, sem szövetségese 
lovagját nem üzheti el.

Vár: A játékos nem teheti saját lovagját szövetségese 
várába, és fordítva is ez igaz.

A 4 személyes játék szabályait használjátok, az alábbi módosításokkal:

Összetűzés: A játékos leteheti ugyanarra az összetű-
zéskártyára mind a saját, mind a szövetséges lovagjait,
de nem kerülhetnek ugyanarra a lovagmezőre.

Ha a szövetséges szerez egy királyi kegyet, a következők 
érvényesek a jutalmakra::

• Arany/fegyvernök: A jutalom elveszik.
• Erősítés: A szövetséges lovag szintjét 1 szinttel kell nö-

velni.

• Nemeslapka: A játékos által választott nemeslapka 
kikerül a játékból. 

2. fázis: Országgyűlés

A szövetségesnek nincs szavazati joga. A törvények 
szempontjából a szövetséges lovagjai nem tartoznak a 
játékos lovagjai közé. A szövetségesek nem kapnak 
jutalmat a törvényekért.

3. fázis: Jutalom

Megye: a szövetségesek a következő jutalmakat 
használhatják fel:
• Egy 1-es erejű új lovag magának
• Az egyik lovagjának erősítése
• Nemeslapka – kikerül a játékból
• Átkelés Franciországba

Az összes többi jutalom elveszik.

Surrey specialitása:  Ha egy szövetséges kerül Surreybe, 
akkor a szövetséges játékosa határozza meg ki lesz a 
kezdőjátékos.
A szövetséges vára: Új lovagokhoz, és erősítésekhez 
nem kell fegyvernök.
Összetűzés: Amikor az egyes játékosok hozzájárulásának 
ellenőrzésére kerül sor, akkor a szövetséges önálló 
játékosnak minősül. Az ereje alapján minden játékos és 
szövetséges megkapja helyezését. A szövetséges szerezte 
hatalompontok elvesznek. A fogságba esett szövetséges 
lovagot nem lehet kiváltani, a tartalékba kerülnek.

A játék vége 2 személy esetén

A szövetségesek nem vesznek részt a végső értékelésben.
Csak az első helyért járó 8 hatalompontot osszátok ki, 
amikor a lovagság erejét és a bővítmények számát érté-
kelitek.

© Copyright 2011 Queen Games, D-53842 Troisdorf, Germany. All rights reserved. 

Példa: Kék a sárgát választotta szövetségesének.

A szövetséges vára:

• Egy 1-es erejű új lovag

• Egy lovag szint fej-
lesztés

A szövetséges udvara:

A magyar ferdítés elkövetője: Dunda    
A kész munka az Infix pro 4.31 segítségével jött létre.
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Akinek a legtöbb fegyvernöke van 
a paravánja mögött, toborozhat 
egy új 1-es erejű lovagot a tar-
talékból a saját talonjába. Dön-
tetlen esetén a holtversenyben 
állók mindegyike megkapja ezt 
a jogot.

Akinek  a legtöbb aranya
van az erősítheti az egyik 
már letett lovagját. Döntet-
len esetén a holtversenyben 
állók mindegyike megkap-
ja ezt a jogot.

Minden játékos a
lovagjai által elfoglalt 
minden 2 megye után 
kap 3  hatalompontot.

A játékosok szavazatjelzőket vehetnek, darabját 1 
aranyért. A játék sorrend alapján, a kezdőjátékos-
sal kezdve, minden játékos eldönti, hogy mennyi 
szavazatjelzőt akar venni.

A játékosok minden 2 olyan összetűzésért, amiben 
részt vesz lovagjuk, kapnak egy bővítőlapkát. Ezt  
várukra teszik.

A játékosok minden 2 olyan összetűzésért, amiben 
részt vesz lovagjuk kapnak 1 fegyvernököt, 1 
szavazatjelzőt, és 1 aranyat a központi talonból.

A játékosok a paravánjuk mögötti fegyvernökért 
és aranyért vehetnek hatalompontokat. 1 fegyver-
nök+1 arany = 3 hatalompont. A játék sorrend 
alapján, a kezdőjátékossal kezdve, minden játékos 
eldönti, hogy mennyi aranyat/fegyvernököt akar el-
költeni.

A táblára letett mindegyik 2-es erejű lovag toboroz
egy fegyvernököt. (A paraván mögé kerülnek.)

A játékosok 5 hatalompontot szereznek minden 
3, a kastélyukra tett bővítőlapka után.

Akinek van letéve 3-as erejű lovagja, kicserélheti 
azt egy 4-es erejű lovagjára, ha még van neki a 
tartalékban.

Akinek nincs 2-es erejű lovagja lerakva, erősíthet 
az egyik lovagján.

Minden játékos a lovagjai által elfoglalt 
minden 3 megye után kap 8  hatalompontot.

A játékosok minden olyan összetűzésért, amiben 
részt vesz lovagjuk kapnak 3 hatalompontot.

Minden játékos az asztaltársaságában ülő minden 
3 nemes után toboroz egy 1-es erejű lovagot a 
tartalékból az udvarába.

Akinek le van téve mind a 3 db 1-es erejű lo-
vagja, kap 5 hatalompontot.

A játékosok hatalompontokat 
vehetnek, darabját 1 aranyért. 
A játék sorrend alapján, a
kezdőjátékossal kezdve, minden 
játékos eldönti, hogy mennyi 
pontot akar venni.

A játékosok hatalompontokat ve-
hetnek, darabját 1 fegyvernökért 
(paravánjuk mögötti). A játék sor-
rend alapján, a kezdőjátékossal 
kezdve, minden játékos eldönti, 
hogy mennyi pontot akar venni.

Akinek van letéve mind 
a 4 erő szintű lovag-
jából, az 6 hatalom-
pontot kap .


